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Acta de la 1a trobada de JOVENT LLIBERTARI
Reus, 26 de novembre de 2011
Presentacions dels i les assistents.
Les FL assistents són:
- Maresme
- Tarragona
- Baix Camp-Priorat
- Secretari Acció Social Catalunya
- Afiliats com a oients: Vila-Seca i Barcelona.
No han pogut vindre però mostren la seva voluntat de participar les següents
FL:
- Lleida
- Baix Llobregat
- Sabadell
Ordre del dia
1. El perquè de la trobada
2. Realitats territorials
3. Coordinació/ organització dels grups de joves
4. objectius
5. propostes d'actuació
6. acords
1. El perquè de la trobada
Des del grup de joves de CGT de Reus s'exposen els motius de perquè han
convocat una trobada de joves. La idea va sortir de la trobada de Ruesta on
estava preparada una trobada a nivell confederal, però no es va realitzar per
falta de participació. Veiem que el perfil de la CGT és majoritariament homes,
de més de quaranta i cinquanta anys i blancs. Aquesta realitat no ens agrada i
creiem que la CGT ha de fer una aposta per involucrar a gent jove al sindicat.
1

Jovent llibertari. Joventuts anarcosindicalistes

26 novembre 2011

És necessària una orgnaització de joves dins d'acció social per tal de realitzar
projectes de lluita contra la precarietat i els atacs que rebem com a col·lectiu
de persones més atacades socialment i laboralment.
La CGT té la capacitat d'implicar a més gent jove dins del sindicat però no ho fa
precisament perquè no hi ha un grup de joves que atragui al jovent.
Volem obrir el sindicat i fer-lo més dinàmic, amb noves formes de lluita, i
pensem que ho podem fer amb un grups de joves organitzats i recolzats per la
CGT.
Creiem que la CGT ha de ser una eina per als precaris i les precàries. Ha de ser
un instrument per a aconseguir acostar-se a la juventut i totes aquelles
persones descontentes i trepitjades per la realitat econòmica, social i política
actual i futura. Incitar-los a la participació, a l’organització, al suport mutu i la
unió de forces per tal de fer gran el projecte de lluita pel canvi i per l’autogestió
del futur.
2. Realitats territorials
Els companys de Maresme exposen que no estan organitzats com a grup de
joves dins la FL del Maresme. Treballen el tema d'acció social amb diferents
sindicats com la IAC, Associacions de veïns. Busquen espais de lluites
concretes amb sectors de la població que no estan sindicats però que la
problemàtica laboral i social pugui ser recolzada per la CGT. Exposen que
treballen amb grups de gent jove que viuen precariament i que l'objectiu és
acostar-los al sindicat. Destaquen que no hi ha gent jove a la FL i que costa
implicar a la gent per les condicions de treball temporal que tenen.
Els companys de Tarragona expliquen que la seva tasca principal al sindicat va
pel tema sindical, i no tant pel social. Hi ha una plataforma en defensa dels
derts públics on hi participa la CGT amb altres sindicats, associacions de veïns,
i diferents col·lectius de la ciutat. També van participar en les mobilitzacions
amb el 15-M. Els joves de Tarragona fa dos anys que treballen al sindicat
després de treure delegats en l'àmbit de la sanitat i cinema. No estan
organitzats com a grup de joves.
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Reus exposa que van organitzar el grup de joves fa dos anys i que des
d'aleshores han treballat el tema d'acció social de la FL de Reus. Han estat en
coordinació amb altres col·lectius tan de Reus com de Tarragona com la
Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa, l'Ateneu llibertari Alomà de
Tarragona. Actualment la CGT de Reus està implicada en l'Assemblea Popular
de Reus, Dones en acció, A Reus primer les Persones (plataforma antifeixista).
A nivell del grup de joves s'han dedicat a fer xerrades sobre autodefensa
laboral, sopar-xerrades de temes varis, passes de documentals, accions al
carrer i difusió.
3. Coordinació/ organització dels grups de joves
3.1 Nom:
Es fa un debat referent al nom del grup de joves. Volem que sigui un nom
neutre perquè totes les persones implicades es sentin representades i alhora
que representi el nostre pensament més enllà de les sigles del sindicat.
Decidim anomenar-nos Jovent llibertari amb el “subnom” de joventuts
anarcosindicalistes. Decidim també no utilitzar cap article davant ja que el nom
és neutre i demanem a tota la CGT que tampoc l'utilitzi.
3.2 organització interna
Es proposa fer un bloc de jovent llibertari que tindrà una part interna i una
externa. La part interna servirà per comunicar els diferents grups de joves de
les Federacions mitjançant documents privats per tal de debatre temes
concrets de la coordinació. Les propostes es penjaran a aquesta pàgina i es
debatran a cada grup de joves localment. Les valoracions fetes es posaran en
comú a través d'aquests documents i es proposarà una valoració final, d'acord
amb totes les opinions dels diferents grups.
Aquest bloc també tindrà els enllaços de les pàgines o blocs de cada grup de
joves. El company del Maresme s’ofereix per la creació de la pàgina web de la
coordinació i també ajudar en la creació dels blocs.
És important també fer trobades periòdiques per parlar no només a través
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d'Internet. Pensem que son necessàries les relacions directes. Tan com ens
sigui possible utilitzarem la comunicació verbal per damunt la virtual.
Decidim formar-nos com a grup dins d'Acció social. Creiem que la nostra tasta
no es pot desvincular d'aquest àmbit tot i que la lluita també sigui d'àmbit
laboral.
4. objectius
davant la realitat social i laboral que estem patint, i totes les problemàtiques
associades: índex d’atur juvenil del 50%, precarització laboral (nou contracte
d'aprenent

sense

dret

a

atur,

ni

vacances,

ni

jornada

màxima

ni

indemnitzacions i amb un sou de 426€), marginació social i laboral,
discriminació de gènere, volem una millora de la realitat actual i amb
perspectives de futur, mitjançant la formació, difusió, i l’acció social i sindical, i
demostrar a la gent que l’activisme és útil, ajudant així a trencar la barrera de
què el sindicalisme és per a gent gran i amb feina fixa, acabar amb la por
existent que desmotiva als joves a formar part del sindicat. Els objectius que
ens marquem son:
– implicar la gent jove afiliada als grups de joves del sindicat
– crear grups de joves a les FL que tinguin capacitat per a fer-ho
– Difusió del pensament llibertari fora del sindicat
– formació interna en diferents àmbits
– trobades periòdiques
– arribar a grups de gent jove (instituts, cicles formatius, organitzacions
culturals, treballadors d'empreses amb forta planta juvenil, universitats)
per explicar la nostra idea i les conseqüències que patirem si no ens
organitzem per lluitar contra la precarietat, el patriarcat i el feixisme.
Decidim treballar concretament els àmbits d'acció, difusió i formació.
5. propostes d'actuació
per tal de començar a treballar aquests objectius marquem una línia d'actuació
conjunta. Pensem que el més immediat és la formació interna en aquests
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àmbits: què és la CGT i com esta estructurat el sindicat?, formació de la
normativa laboral, principis d'acció sindical, com adreçar-nos a la gent per
resoldre problemes.
Per tal d'arribar a la gent del sindicat que no estigui organitzada com a grup de
joves es prepararan xerrades a diferents punts del territori català explicant el
nostre projecte. Amb això pretenem que la gent jove del sindicat conegui com
ens organitzem, perquè cal organitzar-se i es sumi a la coordinació, alhora que
es creïn més grups de jovent llibertari.
Un cop la coordinació que hem engegat estigui funcionant, proposarem accions
conjuntes per tal que tinguin ressò al màxim de punts del territori català.
Proposarem a la coordinació de la revista Catalunya dedicar una pàgina a cada
número que tracti sobre problemàtica juvenil. Surten tres persones per escriure
aquesta pàgina que es coordinaran entre elles i mantindran el contacte amb el
Catalunya.
Ens donarem a conèixer amb un manifest. El grup de Reus farà una proposta
que serà esmenada per tots els assistents actuals. Les propostes d'esmena es
debatran entre tots mitjançant els correus electrònics. Es farà el redactat final
tenint en conta les esmenes i quan tothom estigui d'acord es farà públic.
Es realitzarà una propera trobada dins del període mensual entre el 15 de
Gener de 2012 i el 15 de Febrer de 2012. Vist que hi ha diversa gent que no ha
pogut assistir en aquesta primera trobada, esperem que participin a la següent
per poder estendre la coordinació a més FL. Es decidirà el dia en funció de la
màxima assistència possible. El lloc per a fer aquesta segona trobada creiem
que hauria de ser un lloc cèntric de Catalunya perquè els desplaçaments no
siguin tan costosos.
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6. Acords
Es llegeix l'acta que el company ha pres i es fan les esmenes. Les conclusions
que s'aproven es redacten i donem per finalitzada l'assemblea de la trobada.
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